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 Întreaga lume se confruntă în acestă perioadă cu pandemia 
determinată de noul virus, SARS-CoV-2, care a apărut inițial în Wuhan, 

Hubei, China, la sfârșitul anului 2019.  În câteva luni, focarul s-a 
răspândit rapid în întreaga lume, până când a fost catalogat de către 

OMS drept pandemie. Această situație fără precedent a avut un impact 
profund asupra vieții de zi cu zi, prin măsurile de restricționare impuse 

pentru a limita răspândirea virusului.  



 Am traversat o perioadă grea și încă nu am încheiat-o. Perioada aceasta pandemică și-
a pus amprenta asupra psihicului nostru, sănătatea multora având de suferit. Restricționarea, 
izolarea și impunerea atâtor reguli stricte au influențat starea psihică a oamenilor. Peste 
toate acestea, frica de infectare personală cât și a celor dragi cu noul virus au reprezentat 
motive serioase pentru care sănătatea psihică a multora a avut de suferit 

 Patologia psihiatrică a debutat ,,în forță”, cetățenii fiind afectați intens de zbuciumul 
psihic provocat de coronavirus și fiind totodată intoxicați intens cu știri negative. 
Decompensările psihice au fost oarecum oscilante și anume, în sezonul de primăvară s-au 
produs multe, fiind urmată de perioada vacanțelor de vară în care lumea s-a relaxat și a mai 
uitat de panica covidică iar perioada rece de toamnă și iarnă odată cu reintensificarea 
cazurilor, a crescut și adresabilitatea către serviciile de psihiatrie.  

 Am răsuflat mai ușurați la începutul acestui an 2021 datorită imunizării populației prin 
vaccinul anticoronavirus cât și prin numărul mare al celor care deja au trecut prin boală și 
parcă ne-am întors de unde am plecat... 
 



Frica de coronavirus 
Studiu: 

În luna septembrie 2020 în Frontiers in Psychology a fost publicat un studiu realizat în 96 de țări printre 
care și România. Pe parcursul lunii martie 2020, participanții au răspuns la un chestionar on line. 

Rezultatele studiului iau în calcul condițiile socio-demografice, tipul de personalitate dar și climatul 
politic din fiecare țară. 

Rezultate: 

- Femeilor le este mai multă frică de coronavirus decât bărbaților 

- Personalitățile cu grad mare de nevrozism (timid, anxios, îngrijorat) sunt mult mai vulnerabile 

-  Persoanele cu studii superioare manifestă mai multă frică de virus decât cei cu studii medii sau 
elementare 

-  Cetățenilor din Europa de Est le este mai multă frică de virus decât celor din Europa de Vest din 
cauza diferențelor structurale dintre sistemele de sănătate. 

Sondaj realizat în 6 țări europene (Franța, Germania, GB, Italia, Spania, Polonia) - sept 2020: 

58% dintre cetățeni au avut tulburări psiho-emoționale care au durat mai bine de 15 zile 

61% au avut cel puțin 2 simptome: 46% au avut simptomatologie pentru prima dată și 39% au avut o 
agravare a simptomatologiei preexistente 

 



Tulburarea obsesiv compulsivă cauzată de comportamentul obsesiv 
pandemic 

Comportamentele obsesiv-compulsive (spălatul excesiv pe mâini, dezinfectarea corpului, purtarea măștii de 
protecție, dezinfectarea suprafețelor); 
- respingerea socială (refuzul de a atinge o altă persoană sau de a fi atins de o altă persoană; 
- amânarea sau refuzarea vizitelor din partea rudelor sau celor apropiați 
- certuri între parteneri sau membrii familiei fără motive bine întemeiate 
- abuzul de alcool, medicamente sau diverse alte substanțe care pot duce la diverse forme de violență 
îndreptată către propria persoană sau către persoanele din același grup 

 Tot ce ține de limita de siguranță și de normalitate poate conduce înspre o decompensare psihică. 
 Comportamentul de protecție și de scut împotriva îmbolnăvirii virale, condus înspre limita superioară de 

acceptare a psihicului nostru ne poate orienta înspre o decompensare psihică. 

  Comportamentul obsesiv compulsiv se poate croniciza și poate determina apariția altor probleme psihice.  

 Știrile negative, imposibilitatea de a-ți continua activitățile cotidiene în afara locuinței, distanța de cei 
dragi, panica continuă de a nu te infecta, măsurile obsesive de a te decontamina prin spălare pe mâini, de a 
dezinfecta toate obiectele și hainele, conduc înspre o decompensare psihică pentru majoritatea dintre noi” 

 Așadar, tot ce depășește limita noastră de acceptare a noilor măsuri de protecție și grijă, ne poate 
decompensa psihic, mai ales pe cei cu o structură emoțională fragilă. 

 



Simptome psihice observate de majoritatea dintre noi în 
pandemie 

u  Majoritatea studiilor raportează efecte psihologice negative, inclusiv simptome de stres 
post-traumatic, confuzie,  iritabilitate, irascibilitate, toleranță redusă la frustrări minore. 

u    Printre factorii de stres se află durata prelungită de carantină, teama de infectare, 
frustrarea continuă, plictiseala, proviziile insuficiente, informațiile neadecvate, pierderile 
financiare, pierderea locului de muncă, falimentarea afacerii personale. 

u  Cu toții ați observat o tensiune trenentă a populației. Daca ați fost și sunteți fini 
observatori, observați la cei din jur, faptul că nu mai sunt la fel de răbdători, și-au pierdut 
calmul, nu mai sunt dispuși să asculte interlocutorul și nici nu te mai lasă să îți termini 
discuția, te întrerup; sunt mult mai exupuși nervozității din motive chiar neîntemeiate. 

u  Toate acestea sunt cauzate de izolare, de necomunicare deschisă și de frica indusă luni 
la rândul. 



Cele mai frecvente tulburări psihice tratate de specialiștii în sănătate 
mintală în perioada pandemică 

Episodul depresiv- manifestat prin dispoziție depresivă, anhedonie, apatie, lipsa dorinței de a 
mai socializa, de a merge la serviciu sau de a mai efectua activitățile ce odinioară îi făceau 
plăcere. Episodul depresiv se poate complica cu suspiciozitate, interpretativitate, ajungându-
se până la gânduri, tentative sau chiar suicid realizat. 
Episodul anxios- în care frica (anxietatea) își face apariția în viața de zi cu zi, acaparând încet 
și sigur tot cursul zilei. O frică fără motiv întemeiat își face apariția și schimbă viziunea individului, 
încețoșându-i mintea și punându-i bariere în tot ce are de făcut. 
Atacul de panică- în care simți că inima o ia la galop, pământul îți fuge de sub picioare și simți 
o frică de moarte iminentă ca și cum totul s-ar sfârși. 
Simptomele de stres postraumatic- accentuate mai ales atunci când s-a sârșit perioada de 
izolare cu coronavirus, după tot amalgamul de stări confuze și înfricoșătoare. 
Tulburare psihotică acută- cu o stare de confuzie psiho-emoțională, însoțită de ideații delirante 
și halucinații complexe. 

Sindromul de burn-out- întâlnit mai ales la cadrele medicale din secțiile ATI, urgențe și 
infecțioase. 
Tulburările de somn- traduse prin insomnii de adormire, mediene sau terminale. 
 



 SIMPTOMATOLOGIA PSIHIATRICĂ ÎN RÂNDUL 
POPULAȚIEI GENERALE 

u  simptome de stres posttraumatic 
u  comportament evitant 
u  slab control al impulsurilor 

u  sentimente de frustrare 
u  sentimente de nesiguranță privind locul 

de muncă 
u  anxietate 

u  depresie 
u  tulburări de somn 
u  tulburare obsesiv compulsivă 



 
 
 
 
 

SIMPTOME PSIHIATRICE APĂRUTE LA PACIENȚII 
DIAGNOSTICAȚI CU COVID-19 

 
u  dispoziție depresivă 

u  anxietate 

u  tulburări de somn 

u  dificultăți de concentrare 

u  exacerbarea deficitului cognitiv 

u  simptome specifice tulburării de stres posttraumatic 

u  fenomene psihoproductive de tip delirant-halucinator 

u  Sentimente de frică de a fi stigmatizați de cei din jur 

u  Incidența crescută a tulburării obsesiv-compulsive 



SIMPTOMELE PSIHICE/STRESUL PSIHIC ÎN 
RÂNDUL PERSONALULUI MEDICAL 

 u  episode depresive  

u   anxietate 

u  sindrom de stres posttraumatic. (cei din prima 
linie)  

u  ideație suicidară (secțiile ATI și Urgență) 

u  epuizare fizică și psihică 

u  tulburări de somn 

u  dependența de droguri și alcool 



 EVOLUȚIA BOLII LA PACIENȚII CU 
AFECȚIUNI PSIHICE ÎNAINTE ȘI ÎN TIMPUL 

PANDEMIEI 
Consultațiile medicale clasice au fost 
înlocuite cu “telemedicina” 

Decompensarea pacienților  cu: 

u   tulburări de alimentație (bulimie) 

u  schizofrenie (ideații delirante asociate 
cu infecția cu SARS-Cov 2) 

u  TOC 

u  Depresiei + ideație suicidară 

Creșterea consumului de alcool, droguri. 



 Un studiu realizat în China ce a inclus 76 pacienți 
psihiatrici și 109 pacienți fără antecedente psihiatrice a 
analizat o serie de simptome din sfera psihiatrică folosind 
scala impactului evenimentelor, scala depresiei, anxietății, a 
stresului și indicele severității insomniei, rezultatul fiind 
următorul: pacienții psihiatrici au obținut o valoare medie a 
punctajelor mai mari decât martorii sănătoși.  S-a confirmat 
astfel severitatea impactului psihologic asupra pacienților 
psihiatrici în timpul pandemiei Covid 19. 



Singurătatea VS Prietenii în pandemie 
SINGURĂTATEA nu ne face bine iar oamenii nu sunt făcuți să stea izolați social 

Creierul nostru resimte singurătatea precum o lovitură de pumn. 

 Suntem construiți pentru a fi în comuniune cu ceilalți oameni, a socializa și a ne bucura de 
interacțiunile zilnice. 

 ,,Izolarea extremă nu elimină stresul, ci este, în sine un stres. Singurătatea este un sol fertil pentru 
boală” spunea doctorul Josef Breuer în dialogul cu Friedrich Nietzche. 

Așadar, comunicarea și relațiile deschise sunt un medicament sufletesc, pe când singurătatea 
pe o perioadă îndelungată ne distanțează social și ne poate îndrepta spre depresie și 
anxietate. 

PRIETENII atât de buni sunt aceștia în episodul de boală, cu tot ajutorul ce ți-l oferă. Atunci 
realizezi cât sunt de importante relațiile interumane, prietenii, familia și animalele domestice. 
Te gândești cu milă profundă la unii dintre semenii noștri care pică la pat îmbolnăviți de 
coronavirus și nu au pe nimeni să le ofere ceva de mâncare. În aceste momente de boală 
realizezi cât sunt de importanți prietenii și cum numai grija lor față de tine îți face bine. 
 

 



Două săptămâni de carantină 

 O perioadă dificilă a fost în special pentru cei afectați de coronavirus 

 Perioada de izolare departe de cei dragi a fost puternic resimțită și a avut un mare 
impact emoțional 

 Interzicerea de a comunica în mod direct și de a avea contact fizic cu cei apropiați și-a 
pus amprenta pe fondul emoțional al celor afectați 

 Frica, stresul trenant de a nu ți se complica starea de sănătate și de a nu ajunge în spital 
într-o stare mai gravă și-a pus amprenta asupra psihicului. 

 ,,Te învăluie o corvoadă de sentimente deplorabile care îți sufocă orice urmă ștearsă de 
entuziasm. Te menține în mocirla de pesimism și de boală atât cât consideră virusul că te-a 
umilit pe deplin. Tot el decide când este cazul să înmugurești măcar o crenguță de speranță și 
de însănătoșire”. 

 



Relațiile de cuplu în pandemie 

 Izolarea în același spațiu pe o perioadă lungă de timp a condus partenerii către o 
perioadă dificilă și momente greu de gestionat. 

 Fără timp liber, mereu împreună, fără momente de respiro, cuplurile au fost nevoite să 
petreacă mult timp împreună și să interacționeze fără prea multe pauze. 

 Unii parteneri s-au redescoperit frumos iar alții s-au distanțat. 

 ,,Bilanțul perioadei de izolare îl cunosc bine doar cei aflați în rolurile principale. Dacă au 
luat Oscarul pentru cel mai bun rol de actor infectat sau de actor secundar contact, ei au 
participat pe platoul de filmare Relația intimă în izolare. Câștigătorul pentru cea mai bună 
imagine îi revine partenerului de cuplu care a transformat drama într-un film romantic și care 
a redat strălucirea relației de cuplu cu asertivitate și dragoste”. 

 ,,Cât privește premiul Zmeura de aur, acesta îi revine partenerului fugar, cel care a 
sabotat și a fugit de responsabilitățile pentru partenerul de cuplu infectat, cel care nu a fost 
capabil să demonstreze dragoste și susținere pentru aproapele-i suferind”. 

 

 



Violența domestică în pandemie 
 Violența partenerului de cuplu, reprezintă de multe ori și o descătușare a emoțiilor negative, 

acesta nefiind capabil să le gestioneze într-o formă bună de comunicare. Violența aceasta se 
traduce printr-o abordare impunătoare și categorică a punctului de vedere, optica în ”ochelari de 
cal” nefăcând altceva decât să întrețină agresivitatea și modul liminar de a rezolva conflictele 
familiale. 

 Nivelul socio-economic scăzut este unul dintre cei mai incriminați factori care determină 
apariția și întreținerea violenței în cuplu. Cu toate acestea, în toate mediile socio-economice se 
regăsesc cazuri de violență în cuplu. 

 Pandemia de coronavirus a declanșat un număr mare de violențe domestice din cauza 
spațiului intim aglomerat. Munca de acasă, poate și lipsa sau pierderea locului de muncă pentru 
unul sau ambii parteneri, au făcut ca această pandemie să intensifice numărul  cazurilor de abuzuri 
fizice și verbale în familie. Tensiunea și stresul au înregistrat cote maxime pentru mulți dintre cei în 
cauză. 

 Polițiștii au emis aproape 6500 de ordine de protecție provizorie în anul 2020 iar jumătate dintre 
acestea au fost transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată; cu mai mult de 
10 % față de anul 2019. Aproximativ 80 % dintre violențele domestice din România se petrec la 
domiciliu, astfel încât se poate trage concluzia că izolarea la domiciliu are un mare potențial de a 
crește acest procent. 

 



FACTORI DE RISC ASOCIAȚI DECOMPENSĂRII 
PACIENȚILOR PSIHIATRICI 

u  întârzierea în administrarea 
medicamentelor psihotrope 

u   lipsa accesului la asistența medicală 
primară sau la serviciile  din 
ambulatoriu 

u   neajunsurile financiare 

u   teama de a nu se infecta cu  SARS 
Cov-2 în spital 

u   durata lungă de izolare la domiciliu 



Vulnerabilitatea pacienților cu schizofrenie  

u  Schizofrenia a depășit chiar și bolile cardiace, pulmonare sau 
renale cand vine vorba de comorbiditatile asociate deceselor 
cauzate de Covid-19. 

u  Pacienții cu schizofrenie sunt de aproximativ 2,7 ori mai 
predispuși să moară din cauza COVID-19 decât persoanele fără 
această tulburare mintală - al doilea cel mai mare factor de risc 
după vârstă. Persoanele cu schizofrenie pot avea răspunsuri 
imune modificate și variații ale genelor care reglează răspunsul 
imun al organismului la infecții. Unii cercetatori speculează că 
schizofrenia este asociată cu activarea sistemului imunitar și a 
moleculelor de semnalizare proinflamatoare cunoscute sub 
numele de citokine. O cauză frecventă a decesului COVID-19 
este o reacție exagerată a citokinelor, cunoscute și sub numele de 
furtună de citokine. 



Factori de risc 
PACIENȚII SCHIZOFRENICI: 

Ø  venitul scazut 

Ø  locuinta instabila 

Ø   stil de viata precar 

Ø   accesul limitat la servicii medicale 

Ø   boli asociate nediagnosticate sau netratate 

TULBURARILE COGNITIVE ASOCIATE SCHIZOFRENIEI pot interfera cu punerea în aplicare a 
măsurilor recomandate, cum ar fi spălarea mâinilor si distanțarea fizica 

Pacientii cu schizofrenie sunt predispuși in general la infectii respiratorii, în special în 
prezența altor condiții medicale subiacente și a factorilor de risc ai stilului de viață. 

Se presupune că pacienții cu schizofrenie si covid-19 pot prezenta un risc mult 
mai mare de complicații trombotice, având în vedere că ambele boli cresc 
acest risc. 



Repercusiunile psihice ale pandemiei asupra noastra 

 Repercusiunile acestei pandemii se vor vedea în luni de zile și chiar în ani de acum 
înainte.. 

 Decompensările psihice în rândul populației sunt în număr foarte mare și vom avea 
nevoie de timp pentru a primi acceptul tuturor de a se adresa specialiștilor în sănătate 
mintală și de a se trata corespunzător. 

 O tulburare psihică se tratează în luni de zile sau chiar în ani. 

 Pacienții deja decompensați la al doilea sau al treila episod de boală vor avea 
nevoie de tratament pe o perioadă mult mai mare. 

 Pe lângă toate aceste episoade de boală, pierderile locurilor de muncă, a afacerilor 
și cel mai grav, a rudelor decedate din cauza coronavirusului, se vor cicatrica în mulți 
ani de acum încolo. 

 



Concluzii 

 

Ø  Persoanele cu boli cornice pre-existente (diabet zaharat, afecțiuni oncologice, boli 
cardiovasculare, boli psihice) au fost mai predispose riscului de a suferi de 
anxietate și depresie. 

Ø  Factori psihologici: persoanele labile psihoemoțional, cu tulburări de somn, cu 
numeroase evenimente stresante în antecedente, lipsa unei pregătiri psihice, lipsa 
cunoștințelor despre noul virus, impactul asupra vieții cotidiene, existența unor rude 
sau prieteni diagnosticați sau suspecți de infectia cu covid 19, suportul social scăzut 
și excesul mediatic au destabilizat populația generală.  

Ø  Persoanele de sex feminin care locuiesc singure în mediul urban, la apartament, cu 
un nivel de educație crescut, fără copii. 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 
 

 Sănătatea psihcă și fizică sunt cele mai importante aspecte din viața 
noastră și asta am înțeles-o personal în special atunci când am fost afectat 
de coronavirus. Fără acestea, nimic nu mai contează, nimic nu mai poți 
prețui. De ce să te mai bucuri când ești în suferință? 

 Prețuiți-vă sănătatea, munciți cu măsură, nu vă extenuați, bucurați-vă de 
pasiunile voastre, fiți creativi și faceti ce vă place cu adevărat.  
Și de unde știți ce vă place cu adevărat? 
  Ei bine, asta simțiți atunci când timpul trece ușor și când corpul se simte 
relaxat. Lectura, pictura, muzica, joaca cu animalul de companie, 
plimbările cu prietenii, teatrul, opera, concertele, plimbările în aer liber, 
drumețiile, sportul, cântatul; toate sau o parte dintre acestea vă vor încânta 
sufletul cu bucurie, satisfacție și sănătate iar imunitatea va fi la cote 
maxime ! 

Protejați-vă de virus dar protejați-vă și psihicul care este atât de 
important în buna voastră funcționare!  

 


